
ससुबन्तपददाननि पदारममम्भिकस्तररीयदानण

अकदारदान्त-पसुपललिङङ्गः ददेव-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा ददेवङ्गः ददेववौ ददेवदाङ्गः
नद्वितरीयदा ददेवमम ददेववौ ददेवदानिम 
ततृतरीयदा ददेवदेनि ददेवदाभ्यदामम ददेववङ्गः
चतसुथर ददेवदाय ददेवदाभ्यदामम ददेवदेभ्यङ्गः
पञ्चमरी ददेवदातम ददेवदाभ्यदामम ददेवदेभ्यङ्गः
षषरी ददेवस्य ददेवययङ्गः ददेवदानिदामम 
सप्तमरी ददेवदे ददेवययङ्गः ददेवदेषसु
समबयधनिमम ददेव ददेववौ ददेवदाङ्गः

अकदारदान्त-निपसुपसकललिङङ्गः वनि-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा वनिमम वनिदे वनिदाननि
नद्वितरीयदा वनिमम वनिदे वनिदाननि
ततृतरीयदा वनिदेनि वनिदाभ्यदामम वनिवङ्गः
चतसुथर वनिदाय वनिदाभ्यदामम वनिदेभ्यङ्गः
पञ्चमरी वनिदातम वनिदाभ्यदामम वनिदेभ्यङ्गः
षषरी वनिस्य वनिययङ्गः वनिदानिदामम  
सप्तमरी वनिदे वनिययङ्गः वनिदेषसु
समबयधनिमम वनि वनिदे वनिदाननि 

आकदारदान्त-सरीललिङङ्गः लितदा-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा लितदा लितदे लितदाङ्गः
नद्वितरीयदा लितदामम लितदे लितदाङ्गः
ततृतरीयदा लितयदा लितदाभ्यदामम  लितदानम्भिङ्गः
चतसुथर लितदायव लितदाभ्यदामम लितदाभ्यङ्गः
पञ्चमरी लितदायदाङ्गः लितदाभ्यदामम लितदाभ्यङ्गः
षषरी लितदायदाङ्गः लितययङ्गः लितदानिदामम 
सप्तमरी लितदायदामम लितययङ्गः लितदाससु
समबयधनिमम लितदे लितदे लितदाङ्गः

ईकदारदान्त-सरीललिङङ्गः निदरी-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा निदरी निदवौ निदङ्गः
नद्वितरीयदा निदरीमम निदवौ निदरीङ्गः
ततृतरीयदा निददा निदरीभ्यदामम निदरीनम्भिङ्गः
चतसुथर निदव निदरीभ्यदामम निदरीभ्यङ्गः
पञ्चमरी निददाङ्गः निदरीभ्यदामम निदरीभ्यङ्गः
षषरी निददाङ्गः निदयङ्गः निदरीनिदामम 
सप्तमरी निददामम निदयङ्गः निदरीषसु
समबयधनिमम निनद निदवौ निदङ्गः
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दकदारदान्तङ्गः मतम /अस्मदम -शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा अहमम आवदामम वयमम 
नद्वितरीयदा मदामम /मदा आवदामम /निवौ अस्मदानिम /निङ्गः
ततृतरीयदा मयदा आवदाभ्यदामम अस्मदानम्भिङ्गः
चतसुथर मह्यमम /मदे आवदाभ्यदामम /निवौ अस्मभ्यमम /निङ्गः
पञ्चमरी मतम आवदाभ्यदामम अस्मतम 
षषरी मम/मदे आवययङ्गः/निवौ अस्मदाकमम /निङ्गः
सप्तमरी मनय आवययङ्गः अस्मदाससु
समबयधनिमम 

दकदारदान्त-पसुपललिङङ्गः तदम-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा सङ्गः तवौ तदे
नद्वितरीयदा तमम तवौ तदानिम 
ततृतरीयदा तदेनि तदाभ्यदामम तवङ्गः
चतसुथर तस्मव तदाभ्यदामम तदेभ्यङ्गः
पञ्चमरी तस्मदातम तदाभ्यदामम तदेभ्यङ्गः
षषरी तस्य तययङ्गः तदेषदामम 
सप्तमरी तमस्मनिम तययङ्गः तदेषसु
समबयधनिमम 

दकदारदान्त-सरीललिङङ्गः तदम-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा सदा तदे तदाङ्गः
नद्वितरीयदा तदामम तदे तदाङ्गः
ततृतरीयदा तयदा तदाभ्यदामम तदानम्भिङ्गः
चतसुथर तस्यव तदाभ्यदामम तदाभ्यङ्गः
पञ्चमरी तस्यदाङ्गः तदाभ्यदामम तदाभ्यङ्गः
षषरी तस्यदाङ्गः तययङ्गः तदासदामम 
सप्तमरी तस्यदामम तययङ्गः तदाससु
समबयधनिमम 

दकदारदान्त-निपसुपसकललिङङ्गः तदम-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा ततम तदे तदाननि
नद्वितरीयदा ततम तदे तदाननि
ततृतरीयदा तदेनि तदाभ्यदामम तवङ्गः
चतसुथर तस्मव तदाभ्यदामम तदेभ्यङ्गः
पञ्चमरी तस्मदातम तदाभ्यदामम तदेभ्यङ्गः
षषरी तस्य तययङ्गः तदेषदामम 
सप्तमरी तमस्मनिम तययङ्गः तदेषसु
समबयधनिमम 

दकदारदान्तङ्गः त्वतम /अस्मदम -शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा त्वमम यसुवदामम यययमम 
नद्वितरीयदा त्वदामम /त्वदा यसुवदामम /वदामम यसुष्मदानिम /वङ्गः
ततृतरीयदा त्वयदा यसुवदाभ्यदामम यसुष्मदानम्भिङ्गः
चतसुथर तसुभ्यमम /तदे यसुवदाभ्यदामम /वदामम यसुष्मभ्यमम /वङ्गः
पञ्चमरी त्वतम यसुवदाभ्यदामम यसुष्मतम 
षषरी तव/तदे यसुवययङ्गः/वदामम यसुष्मदाकमम /वङ्गः
सप्तमरी त्वनय यसुवययङ्गः यसुष्मदाससु
समबयधनिमम 

दकदारदान्त-पसुपललिङङ्गः यदम-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा यङ्गः यवौ यदे
नद्वितरीयदा यमम यवौ यदानिम 
ततृतरीयदा यदेनिम यदाभ्यदामम यवङ्गः
चतसुथर यस्मव यदाभ्यदामम यदेभ्यङ्गः
पञ्चमरी यस्मदातम यदाभ्यदामम यदेभ्यङ्गः
षषरी यस्य यययङ्गः यदेषदामम 
सप्तमरी यमस्मनिम यययङ्गः यदेषसु
समबयधनिमम 

दकदारदान्त-सरीललिङङ्गः यदम-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा यदा यदे यदाङ्गः
नद्वितरीयदा यदामम यदे यदाङ्गः 
ततृतरीयदा ययदा यदाभ्यदामम यदानम्भिङ्गः
चतसुथर यस्यव यदाभ्यदामम यदाभ्यङ्गः
पञ्चमरी यस्यदाङ्गः यदाभ्यदामम यदाभ्यङ्गः
षषरी यस्यदाङ्गः यययङ्गः यदासदामम 
सप्तमरी यस्यदामम यययङ्गः यदाससु
समबयधनिमम 

दकदारदान्त-निपसुपसकललिङङ्गः यदम-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा यतम यदे यदाननि
नद्वितरीयदा यतम यदे यदाननि
ततृतरीयदा यदेनि यदाभ्यदामम यवङ्गः
चतसुथर यस्मव यदाभ्यदामम यदेभ्यङ्गः
पञ्चमरी यस्मदातम यदाभ्यदामम यदेभ्यङ्गः
षषरी यस्य यययङ्गः यदेषदामम 
सप्तमरी यमस्मनिम यययङ्गः यदेषसु
समबयधनिमम 
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तकदारदान्त-पसुपललिङङ्गः म्भिवतम -शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा म्भिवदानिम म्भिवन्तवौ म्भिवन्तङ्गः
नद्वितरीयदा म्भिवन्तमम म्भिवन्तवौ म्भिवतङ्गः
ततृतरीयदा म्भिवतदा म्भिवद्भ्यदामम म्भिवनदङ्गः
चतसुथर म्भिवतदे म्भिवद्भ्यदामम म्भिवद्भ्यङ्गः
पञ्चमरी म्भिवतङ्गः म्भिवद्भ्यदामम म्भिवद्भ्यङ्गः
षषरी म्भिवतङ्गः म्भिवतयङ्गः म्भिवतदामम 
सप्तमरी म्भिवनत म्भिवतयङ्गः म्भिवत्ससु
समबयधनिमम हदे म्भिवनिम हदे म्भिवन्तवौ हदे म्भिवन्तङ्गः

दकदारदान्त-पसुपललिङङ्गः एतदम-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा एषङ्गः एतवौ एतदे
नद्वितरीयदा एतमम /एनिमम एतवौ/एनिवौ एतदानिम /एनिदानिम 
ततृतरीयदा एतदेनि/एनिदेनि एतदाभ्यदामम एतवङ्गः
चतसुथर एतस्मव एतदाभ्यदामम एतदेभ्यङ्गः
पञ्चमरी एतस्मदातम एतदाभ्यदामम एतदेभ्यङ्गः
षषरी एतस्य एतययङ्गः/एनिययङ्गः एतदेषदामम 
सप्तमरी एतमस्मनिम एतययङ्गः/एनिययङ्गः एतदेषसु
समबयधनिमम 

दकदारदान्त-सरीललिङङ्गः एतदम-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा एषदा एतदे एतदाङ्गः
नद्वितरीयदा एतदामम /एनिदामम एतदे/एनिदे एतदाङ्गः/एनिदाङ्गः
ततृतरीयदा एतयदा/एनियदा एतदाभ्यदामम एतदानम्भिङ्गः
चतसुथर एतस्यव एतदाभ्यदामम एतदाभ्यङ्गः
पञ्चमरी एतस्यदाङ्गः एतदाभ्यदामम एतदाभ्यङ्गः
षषरी एतस्यदाङ्गः एतययङ्गः/एनिययङ्गः तदासदामम 
सप्तमरी एतस्यदामम एतययङ्गः/एनिययङ्गः एसदाससु
समबयधनिमम 

दकदारदान्त-निपसुपसकललिङङ्गः एतदम-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा एततम एतदे एतदाननि
नद्वितरीयदा एततम एतदे एतदाननि
ततृतरीयदा एतदेनि/एनिदेनि एतदाभ्यदामम एतवङ्गः
चतसुथर एतस्मव एतदाभ्यदामम एतदेभ्यङ्गः
पञ्चमरी एतस्मदातम एतदाभ्यदामम एतदेभ्यङ्गः
षषरी एतस्य एतययङ्गः/एनिययङ्गः एतदेषदामम 
सप्तमरी एतमस्मनिम एतययङ्गः/एनिययङ्गः एतदेषसु
समबयधनिमम 

ईकदारदान्त-सरीललिङङ्गः म्भिवतरी-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा म्भिवतरी म्भिवत्यवौ म्भिवत्यङ्गः
नद्वितरीयदा म्भिवतरीमम म्भिवत्यवौ म्भिवतरीङ्गः 
ततृतरीयदा म्भिवत्यदा म्भिवतरीभ्यदामम म्भिवतरीनम्भिङ्गः
चतसुथर म्भिवत्यवङ्गः म्भिवतरीभ्यदामम म्भिवतरीभ्यङ्गः
पञ्चमरी म्भिवत्यदाङ्गः म्भिवतरीभ्यदामम म्भिवतरीभ्यङ्गः
षषरी म्भिवत्यदाङ्गः म्भिवत्ययङ्गः म्भिवतरीनिदामम 
सप्तमरी म्भिवत्यदामम म्भिवत्ययङ्गः म्भिवतरीषसु
समबयधनिमम हदे म्भिवनत हदे म्भिवत्यवौ हदे म्भिवत्यङ्गः

मकदारदान्त-पसुपललिङङ्गः नकमम-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा कङ्गः कवौ कदे
नद्वितरीयदा कमम कवौ कदानिम 
ततृतरीयदा कदे नि कदाभ्यदामम कव ङ्गः
चतसुथर कस्मव कदाभ्यदामम कदे भ्यङ्गः
पञ्चमरी कस्मदातम कदाभ्यदामम कदे भ्यङ्गः
षषरी कस्य कययङ्गः कदे षदामम 
सप्तमरी कमस्मनिम कययङ्गः कदे षसु
समबयधनिमम 

मकदारदान्त-सरीललिङङ्गः नकमम-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा कदा कदे कदाङ्गः
नद्वितरीयदा कदामम कदे कदाङ्गः 
ततृतरीयदा कयदा कदाभ्यदामम कदानम्भिङ्गः
चतसुथर कस्यव कदाभ्यदामम कदाभ्यङ्गः
पञ्चमरी कस्यदाङ्गः कदाभ्यदामम कदाभ्यङ्गः
षषरी कस्यदाङ्गः कययङ्गः कदासदामम 
सप्तमरी कस्यदामम कययङ्गः कदाससु
समबयधनिमम 

मकदारदान्त-निपसुपसकललिङङ्गः नकमम-शब्दङ्गः 
नवम्भिनकङ्गः एकवचनिमम नद्विवचनिमम बहहवचनिमम 
पथमदा नकमम कदे कदाननि
नद्वितरीयदा नकमम कदे कदाननि
ततृतरीयदा कदे नि कदाभ्यदामम कव ङ्गः
चतसुथर कस्मव कदाभ्यदामम कदे भ्यङ्गः
पञ्चमरी कस्मदातम कदाभ्यदामम कदे भ्यङ्गः
षषरी कस्य कययङ्गः कदे षदामम 
सप्तमरी कमस्मनिम कययङ्गः कदे षसु
समबयधनिमम 
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